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1. INLEIDING 
 
In elke stad leeft een populatie duiven, de ene al talrijker dan de andere, en de meningen van 

de stedelingen daarover zijn op zijn minst verdeeld. Velen zijn blij dat er midden in de stad wilde 
dieren leven en zijn eraan gehecht. Zij vinden het leuk om ze te voederen en te observeren. 
Anderen hebben er dan weer een afkeer van of zelfs een fobie, vooral dan door de overlast die aan 
de duiven wordt toegeschreven. Doordat hun aanwezigheid soms heel ver teruggaat in de tijd, 
behoren duiven vaak tot de traditie van een plek, zoals op het San Marco-plein in Venetië. 

Er moet weliswaar gezegd dat de duiven zich erg goed hebben aangepast aan de stedelijke 
omgeving maar volgens een studie uit 2002 beweert 82% van de Europese grootsteden dat ze een 
probleem hebben met duiven (Haag-Wackernagel, 2002). 

In België zijn de zogenaamde zwerfduiven niet beschermd door de wet op het natuurbehoud 
en vallen ze evenmin onder de jachtwet. Die vogels zijn specifiek van verwilderde oorsprong, dat 
wil zeggen dat het gaat om dieren die oorspronkelijk huisdieren waren maar later opnieuw in het 
wild voorkwamen. Men moet dan ook geen vergunning hebben om ze te neutraliseren. In die 
context valt de inzet van bestrijdingsmiddelen op het niveau van de steden en gemeenten exclusief 
onder de bevoegdheid van de gemeentelijke overheden, die in het kader van hun missie gemachtigd 
zijn om maatregelen te nemen ter bestrijding van schadelijke dieren die de volksgezondheid in het 
gedrang brengen. Zo heeft elke stad een beleid uitgestippeld ter bestrijding van dieren die als 
schadelijk worden beschouwd, waaronder duiven, maar vaak met gematigd succes. 

Bepaalde organisaties voor dierenbescherming waren de eersten om te wijzen op het gebrek 
aan coherentie en het gebrek aan informatie over de doeltreffendheid van de verschillende 
gebruikte methoden. Hun kritiek is des te scherper omdat geoordeeld wordt dat bepaalde van die 
gebruikte technieken indruisen tegen de ethiek inzake dierenwelzijn. 

Daarom heeft de Raad voor Dierenwelzijn dit rapport geschreven: de bedoeling ervan is om uit 
te maken welke maatregelen er eventueel moeten worden genomen om de duivenpopulaties in 
steden echt te kunnen beheersen en tegelijkertijd het dierenwelzijn te respecteren. 

------------------------------------------------------------------------------- 
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2. DUIVEN IN DE STAD 
 
2.1 Kenmerken 
 
De stadsduif (Columba livia domestica) stamt af van de wilde rotsduif die meer dan 5.000 jaar 

geleden gedomesticeerd werd door de mens (Magnino et al., 2009). In de Oudheid werd duiven 
gekweekt om hun vlees en werden hun uitwerpselen als meststof gebruikt. Die gedomesticeerde 
duiven liggen aan de basis van de huidige duivenkolonies in de steden, die zich voornamelijk vanaf 
de 19e eeuw vormden. Dat is een mooi voorbeeld van verwilderde dieren, of dieren die na een tijd 
opnieuw in het wild voorkwamen. 
 

- Orde:              Columbiformes 

- Familie:          Columbidae 
- Onderfamilie: Columbinae 
- Genus:            Columba 
 
 
Door deze domesticatiefase werden dieren geselecteerd met een hoge fertiliteit die bovendien 

minder agressiviteit vertoonden. Dat kan het succes van de duiven in de steden gedeeltelijk 
verklaren. Na de tweede wereldoorlog is de populatie stadsduiven fel gestegen en werden ze een 
belangrijke reden tot bezorgdheid voor de stadsbesturen (Simms, 1979). 
 

1) Habitat 
De Columba livia domestica is een sedentaire dagvogel. Hij brengt de meeste tijd dicht bij zijn 

schuilplaats door, waar zijn rustplek en zijn nest is (Broussois, 2005; Baud, 1995). Meer dan 32% 
van de duiven blijft op ongeveer 300m van het nest en slechts 7,5% ervan legt afstanden van meer 
dan 2 km af (Dehay, 2008). 

De stad vertoont grote gelijkenissen met de vroegere natuurlijke habitat van de rotsduif. De 
rotsduif leefde vooral in rotsspleten en andere holen in kliffen aan de kust, die ontoegankelijk 
waren voor roofdieren. Daar waren ze beschut tegen de wind en was er weinig licht. De steden, met 
hun grote gevels, bruggen en daken, bieden een gelijkaardige habitat (Broussois, 2005). Bovendien 
past de stadsduif zich erg goed aan aan de omstandigheden waaraan hij wordt blootgesteld en heeft 
men al vastgesteld dat een opening van 7 cm diameter voor een duif volstaat om ergens binnen te 
dringen en een nieuwe plek voor een nest te veroveren (bv. een verlaten zolder). 
 

 
Figuur 1. Voorbeeld van een nestplaats (AERHO) 

 
 
 
 

 
Wilde rotsduif 

↓ 
Gedomesticeerde duif 

↓ 
Stadsduif 
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2) Voortplanting 
De duif is een dier met indrukwekkende voortplantingscapaciteiten. Eén koppel duiven kan 

gemiddeld 5 tot 6 nesten per jaar uitbroeden. Een broedsel bestaat over het algemeen uit 2 
duivenjongen die snel geslachtsrijp zijn.  

Meer concreet gaf het Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec het 
volgende aan in 2005: 

De jaarlijkse voortplanting van de rotsduif in de staat Kansas bedraagt 1,3 jongen per 

vrouwtjesduif en 2,4 jongen per mannetjesduif van minder dan 1 jaar oud. Nadien stijgt dat 

gemiddelde voor de 2 geslachten tot 6 jongen per jaar, met een gemiddelde van 6,5 broedsels/jaar 

(Johnston, 1992). In de meeste steden van de Verenigde Staten komen tussen 52% en 69% van de 

eieren uit en vliegen tussen 20% en 45% van de jongen uit (Ithaca, NY: van 20 tot 35 %) (Kautz, 

1985). Gewoonlijk is de vogel binnen het jaar geslachtsrijp, zelfs nog voor hij de grootte van een 

volwassen vogel heeft bereikt. Tamme duiven kunnen tot 31 jaar worden, maar de 

levensverwachting van in het wild levende dieren ligt tussen 5 en 6 jaar (Johnston, 1992). 

 
De incubatie duurt gemiddeld 17 dagen en als de eieren om een of andere reden breken, 

worden de volgende eieren sneller gelegd, binnen de twee weken nadat de vorige eieren stukgingen 
(Broussois, 2005). 

De voortplanting gebeurt voornamelijk in de lente en de zomer maar kan het hele jaar door 
plaatsvinden als er genoeg voedsel is (McGillivray, 1988; Haag-Wakcernagel, 1998). 

Men kan dus stellen dat de voortplantingsgeschiktheid van duiven ervoor zorgt dat hun aantal 
exponentieel en vrij snel blijft groeien. 
 

3) Voedsel 
Aanvankelijk bestond de voeding van duiven uit zaden, maar de duiven hebben zich weten aan 

te passen aan de verschillende en gevarieerde voedingsbronnen van de stad. Vandaag de dag 
worden ze als alleseters beschouwd. Duiven kunnen zich voeden met kruimels, knoppen, diverse 
voedingsresten en zelfs afval (Broussois, 2005). 

 
Men kan dus stellen dat de voornaamste eigenschap van de stadsduif zijn grote vermogen is 

om zich aan te passen aan de levensomstandigheden in de stad (Magnino et al., 2009). 
 

 

2.2 De stad: een ecologische niche voor duiven  
 

1) Stadsecologie en ecologische niche 

 
Volgens Dehay (2008):  

 Terwijl de stad voor vele natuurkenners een wilde natuurlijke plek is die door de mens 

verstoord is, zien de meeste stedelingen de stad als een plek van de mens die door de wilde natuur 
verstoord en soms zelfs overwoekerd wordt. Vandaar dat de natuur in goed afgebakende ruimten 

(stadsparken) ingeperkt moet worden en dat ze zich niet overal mag verspreiden in de openbare 
ruimte die voorbehouden is aan de mens. Die twee tegenstrijdige voorstellingen van de plaats die 

de natuur in de stad inneemt zijn moeilijk verenigbaar (Prévot-Julliard & Clavel,  2007). 

Een stukje natuur behouden in de stad betekent ook respect hebben voor de verschillende 

voorstellingen van de natuur, die afhangen van de cultuur en de gevoeligheden van iedereen 
(Prévot-Julliard & Clavel, 2007).  

Aangezien het delen van de ruimte in de stad ten koste gaat van de natuur, acht de mens het 
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noodzakelijk om het leven van de dieren die zich aan de stedelijke omgeving hebben weten aan te 
passen, te organiseren. Studies over het gedrag van dieren moeten rekening houden met de 

mogelijke wisselwerkingen tussen de factoren die de dieren omringen. In de stadsecologie tracht 
men de wisselwerkingen tussen de levende wezens en hun leefmilieu, de stad, te bestuderen 

(Schochat et al., 2006). 

Een aantal soorten die voorkomen in de stad zijn allround soorten, dat wil zeggen dat zij een 
grote milieutolerantie aan de dag leggen voor hun voortplanting, hun voortbestaan, hun voeding of 
andere ecologische parameters. Daardoor kunnen zij zich goed aanpassen aan de specifieke 
fysisch-chemische eigenschappen van de stad: de gemiddelde temperatuur ligt er hoger, het 
neerslagregime is er anders en de afwisseling tussen dag en nacht wordt er verstoord door de 
openbare verlichting.  

 
De soorten worden blootgesteld aan talrijke moeilijke omstandigheden en spanningen die te 

maken hebben met de structuur en de dynamiek van de ecosystemen waartoe ze behoren, en 
organiseren zich in de gecreëerde ecologische ruimte. Een ecologische niche is een plek waar de 
soorten die naast elkaar leven op elkaar zijn afgestemd.  

 
Een ecologische niche voor een categorie van individuen in een welbepaalde ruimte hangt af 

van verschillende factoren: 
 

· de habitat, die het bouwen van een nest mogelijk maakt, 
· de voedingsbronnen, 
· de concurrentie, binnen en tussen soorten, 
· de predatie, 
· het parasitisme, 
· ziekte. 
 
De kwantiteit, kwaliteit of hevigheid van elk van die parameters zullen een evenwicht bepalen 

dat een aantal individuen in staat zal stellen om op een bepaalde plek te leven. Naargelang de 
omstandigheden kan elk criterium gunstig of ongunstig blijken te zijn voor het bestaan van een 
categorie en de dynamiek van de populatie beïnvloeden. Om bijvoorbeeld een overdreven groei 
van een bepaalde populatie te belemmeren, spelen beperkende factoren een rol en temperen zij de 
ontwikkeling van die populatie. Zo vormt zich het evenwicht tussen de soorten in een welbepaald 
ecosysteem. 

Doordat onze steden alsmaar uitbreiden, moeten de dieren die tussen de mensen leven zich 
aanpassen aan onze nieuwe omgevingen. In een dicht verstedelijkte ruimte waar voedsel in 
overvloed is, wordt het moeilijk om samen te leven. Vele soorten hebben zich aangepast aan die 
nieuwe levensomstandigheden, waaronder de rotsduif, de Columba livia, die van een tamme soort 
afstamt. Vandaag de dag is de rotsduif hét voorbeeld van een wild dier dat dichtbij de mens in een 
stedelijk milieu leeft en dat sommige mensen hinderlijk vinden terwijl anderen er juist dol op zijn 
(Dehay, 2008). 

 
  
 
2) Voedselbronnen in de stad =   voornaamste criterium voor de groei van een  

  duivenpopulatie 
 
De stadsduif is dus een van de wilde soorten die midden in onze lawaaierige en drukke steden 

kunnen leven (Magnino et al., 2009). In die ecologische niche blijkt de voornaamste factor die 
bepalend is voor de grootte van de populatie, de mogelijkheid te zijn om voedsel te vinden (Haag-
Wakcernagel, 2002; Magnino et al., 2009). 
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Het beschikbare voedsel in de steden zal voornamelijk afhangen van de netheid en van de 

mate waarin de duiven door de mens gevoederd worden: 
 

Volgens Dehay (2008): 
  
- De netheid in de steden: 
Een recente studie in Amsterdam bevestigt de correlatie tussen een zeer grote duivenpopulatie 

en de bevolkingsdichtheid van de mens, die een hele hoop voedselafval voor die dieren produceert 
(Buijs, 2003). 

 
- De “voederaars”: 
Er bestaat nog een andere voedingsbron voor duiven: de “voederaars”. Het gaat om mensen 

die de duiven bewust, occasioneel of regelmatig, te eten geven. De motieven van deze mensen 
verschillen. 

Oorspronkelijk waren duiven zaad- en vruchteneters, maar we kunnen alleen maar vaststellen 
dat ze door de omstandigheden in de steden alleseters zijn geworden. 

Kinderen vinden het leuk om duiven en eenden stukjes brood toe te werpen tijdens een 
wandeling in het park, en voor daklozen die een groot deel van hun tijd met de duiven 
doorbrengen, zijn die dieren ook gezelschap geworden.  

De regelmatige voederaars kunnen worden onderverdeeld in een groep meedogende 
voederaars die de duiven voederen om ze te beschermen en een groep rituele voederaars die de 
duiven voederen uit religieuze overtuigingen (Haag-Wackernagel, 1995). Ondanks kritiek van 
buurtbewoners of administratieve vermaningen voederen meedogende voederaars de duiven, soms 
zelfs ’s nachts, en houden zij geen rekening met de overlast voor buurtbewoners of met het feit dat 
dit het bioritme van de duiven verstoort. In vele steden wordt de planning van de activiteiten van 
de duiven op die manier eerder door de mens beïnvloed dan dat de dieren hun natuurlijke ritme 
volgen (Rose et al., 2006 a). De studie van Eva Rose weerlegt de studies die aantonen dat de 
duiven afhankelijk geworden zijn van de voederaars (Weber, 1994). Zij toont aan dat de duiven 
zeer goed autonoom kunnen zijn en zich helemaal alleen weten te redden in hun zoektocht naar 
voedsel. Maar de studies zijn misschien nog niet zozeer met elkaar in strijd als het lijkt. 

Het gedrag van de voederaar(s) beïnvloedt het gedrag van de duiven. Als de duiven op een 
vast uur worden gevoederd, komen de duiven iets vóór de komst van de voederaar op de bewuste 
plek, eten ze, en verdwijnen ze weer. Indien de duiven door meerdere personen gevoederd worden 
gedurende een langere periode, blijven de duiven ter plaatse. Ook de hoeveelheid voedsel is 
bepalend voor het aantal duiven. 

Maar ook het aantal keer dat de duiven per dag gevoederd worden, en het feit of dat 
regelmatig gebeurt of niet, zijn elementen die bepalen of er ergens duiven vertoeven (AERHO 
2005). 

Daarnaast ontwikkelen de duiven een bedelstrategie. Uit observaties is gebleken dat duiven 
hun voederaar(s) herkennen. Als de voederaar toekomt, gaan de duiven verschillende keren rond 
die persoon fladderen. Als ze eenmaal tot stilstand zijn gekomen, zoeken ze visueel contact met de 
voederaar door hun nek in alle richtingen te draaien (Weber, 1994).  
De hoeveelheid beschikbaar voedsel kan ook gevolgen hebben voor de voortplanting. In Toronto 

plant een duivenkolonie zich elke maand van het jaar voort, in de winter met meer succes dan in 
de zomer, wat volledig in strijd is met de resultaten van vorige studies. De oorzaak van die 

omkering in de seizoenstrends is hoogst waarschijnlijk het overaanbod van voedsel dat door 
mensen wordt verschaft (Ewins & Bazely, 1995).  (Dehaye, 2008) 

------------------------------------------------------------------------------- 
 



  
 

9 

3. OVERLAST 
 
Wanneer we met een grote duivenpopulatie te maken krijgen, wordt die een bron van overlast. 

De problemen hangen samen met de dichtheid en de concentratie op een welbepaalde plaats en niet 
met de aanwezigheid van de soort op zich (Meinig & Boye, 2001). Duiven zijn namelijk 
groepsvogels, die samentroepen, wat een reden tot bezorgdheid wordt voor eigenaars van 
gebouwen en gemeentebesturen (Haag-Wackernagel & Moch, 2004). Volgens een studie van 2002 
beweert 82% van de Europese grootsteden dat ze een probleem hebben met duiven (Haag-
Wackernagel, 2002). De meeste hinder wordt toegeschreven aan de uitwerpselen, aan schade als 
gevolg van de nesten en aan de ziekteverwekkers die door de duiven verspreid worden. 
 

3.1 Uitwerpselen 
 
Duiven laten hun uitwerpselen voornamelijk achter op rustplekken en nestplaatsen. Eén duif 

produceert gemiddeld 12 kg uitwerpselen per jaar (Kösters et al., 1991). Vaak ziet men dan ook 
gevels van gebouwen en monumenten die bevuild zijn met duivenpoep. 

Die duivenpoep zorgt niet alleen voor esthetische schade maar is bovendien ook corrosief en 
kan grote schade toebrengen, vooral aan constructies in marmer en kalksteen. Dat komt door de 
werking van de organische zuren die de uitwerpselen bevatten (Dell’Omo, 1996; Magnino et al., 
2009). Daarnaast blijkt duivenpoep ook een uitstekende voedingsbodem te zijn voor verschillende 
micro-organismen, en met name voor schimmels zoals de Aspergillus spp. Een toename van het 
mycelium van die schimmels kan een schadelijke werking hebben. Hetzelfde geldt voor de secretie 
van zure moleculen door de schimmels zelf (Magnino et al., 2009). 

Duivenpoep wordt vaak genoemd als een van de belangrijke factoren voor de beschadiging 
van historische monumenten (Mendez-Tovar et al., 1995). 

Het onderhoud en de reiniging van bevuilde gebouwen zijn een aanzienlijke kost voor 
sommige steden. 
 

 

3.2 Schade door nestbouw 
 
Duiven kunnen ook rechtstreekse schade toebrengen aan de structuur van een gebouw wanneer 

ze een plek zoeken om een nest te bouwen. Zo zijn ze bijvoorbeeld in staat om bepaalde 
doorgangen te maken door bijvoorbeeld een stuk dakbedekking omhoog te duwen, wat tot 
waterlekken kan leiden. Bovendien gaan bepaalde nestplaatsen, zoals dakgoten, de 
afwateringsystemen blokkeren en daardoor soms aanzienlijke schade veroorzaken. Duiven kiezen 
vaak leegstaande gebouwen om hun nest in te bouwen, en het is ook daar dat de problemen minder 
snel zullen worden vastgesteld. 

 
 

3.3 De volksgezondheid 
 
Over de risico’s voor de volksgezondheid die duiven met zich meebrengen wordt vaak getwist 

onder de voor- en tegenstanders van die vogels. Er dient gezegd dat stadsduiven tot 60 menselijke 
pathogenen in zich dragen (tabel 1) maar dat er anderzijds erg weinig gevallen zijn waarbij een 
overdracht aangetoond werd (176 gerapporteerde gevallen tussen 1941 en 2003) (Haag-
Wackernagel & Moch, 2004). We moeten rekening houden met het feit dat er zeker een aantal 
overdrachten moeten zijn die niet geregistreerd worden omdat het niet eenvoudig is om een 
duidelijk verband te leggen tussen de duiven en de ontwikkelde ziekte. 

Van de gevallen die geïnventariseerd werden, werd de ziekte in 99,4% van de gevallen 
overgebracht via de lucht. Vooral het personeel van de reinigingsfirma’s maar ook de voederaars 
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die rechtstreeks in contact komen met de dieren en immuungedeprimeerde mensen worden 
blootgesteld.   

 
Het is belangrijk om te melden dat de gezondheidstoestand van duiven sterk te lijden heeft 

onder een overpopulatie. De gezondheid van de dieren gaat achteruit en het risico voor de 
volksgezondheid neemt toe. Vaak heeft men te maken met een overpopulatie als de populatie op 
onnatuurlijke wijze onderhouden wordt met voedsel (voederaars). De aanwezigheid van dieren in 
een slechtere gezondheidstoestand zet mensen nog meer aan om ze te voederen, wat een vicieuze 
cirkel oplevert. 
 

  Tabel 1. Haag-Wackernagel & Moch, 2004 

 
De kiem waar een potentiële besmetting van de mens het vaakst aan wordt toegeschreven, is 

de intracellulaire bacterie Chlamydophila psittaci, die verantwoordelijk is voor aviaire 
chlamydiose. Bij een overdracht op de mens wordt meestal de term ‘psittacosis’ gebruikt. 

Chlamydia zijn obligaat intracellulaire parasieten en kleine gramnegatieve bacteriën, die bij 
mens en dier ziektes kunnen verwekken. 

Het genus Chlamydophila omvat meerdere soorten en de aviaire stammen behoren tot de soort 
C. psittaci, die 6 gekende serovars bevat, die de letters A tot F toegekend kregen, en die volledig of 
gedeeltelijk gelinkt worden aan een specifieke soort of familie van vogels (Tabel 2). Wereldwijd 
worden vogels besmet met C. psittaci. Aangezien de bacterie bij meer dan 450 soorten tamme en 
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wilde vogels is vastgesteld, kunnen nagenoeg alle soorten vogels als potentiële dragers van 
chlamydia beschouwd worden (Kaleta & Taday, 2003). 

 
C. psittaci is commensaal aanwezig bij stadsduiven en bij verschillende screenings vindt men 

de bacterie met wisselende frequenties terug.  
 

- Een studie uit 1999 heeft een seroprevalentie van 48% bij de duiven in Parijs 
aangetoond (Laroucau, 2005). 

- Volgens een studie uit 2007 (Vasquez et al.) was 52,6% van 118 duiven gevangen in 
Madrid drager. 

- In 2010 telden Dickx et al. 1,6% dragers onder 61 duiven die in Gent gevangen waren. 
 
Niettemin is het niet vanzelfsprekend dat een hoge prevalentie bij duiven 

noodzakelijkerwijs betekent dat mensen die met die populatie in contact komen zeer waarschijnlijk 
besmet zullen worden. 

 
Tabel 2: Spreiding van serovars naargelang hun voornaamste 
gastheren  

Serovar Gastheren 

A papegaaiachtigen 

B duiven, tortelduiven 

C eenden, kalkoenen, patrijzen, ganzen 

D kalkoenen, meeuwen, parkieten 

E eenden, duiven, struisvogels en nandoes 

F papegaaien 

Laroucau, K. & Guérin, J-L., 2006. 

 
 
Volgens Laroucau en Guérin (2006): 

 
 1. De ziekte 
 

- De ziekte bij de vogels 
 

De meeste infecties van vogels uiten zich in asymptomatisch dragerschap. De ziekte is 
over het algemeen te zien wanneer de algemene weerstand van de vogels vermindert door 
stressfactoren (overpopulatie, intercurrente infecties, gebrekkige hygiëne, voedseltekorten, 
langeafstandsverplaatsingen, …).  

Aviaire chlamydiose wordt in de literatuur vaak beschreven als een ernstige aandoening, 
die de vogel verzwakt of zelfs fataal is. Toch wisselt de klinische uiting ervan enorm, vooral 
naargelang de stam, de leeftijd, en de soort van de getroffen dieren. Er zijn geen bijzondere 
symptomen: koorts, diarree, conjunctivitis, anorexie, vermagering en ademhalingsproblemen. 
Conjunctivitis komt vaak voor. Er dient opgemerkt dat die klinische tekens en letsels niets 
specifieks in zich hebben en dat het op het terrein vaak onmogelijk is om een causaal verband te 
leggen met chlamydiose. 
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- De ziekte bij de mens 

 
De mens wordt besmet door inademing van aerosols of door rechtstreeks contact met de 

uitwerpselen of met besmette respiratoire secreties. Het is niet eenvoudig om de diagnose van 
psittacose te stellen. De incubatieperiode bedraagt meestal tussen 5 en 14 dagen. Soms is de ziekte 
asymptomatisch en soms zijn de klinische tekenen een griepsyndroom, dat gepaard gaat met 
koorts, spierpijn en hoofdpijn of een atypische pneumonie. Een atypische pneumonie gaat vaak 
gepaard met een niet-productieve hoest en ademhalingsproblemen of pijn bij het ademhalen. De C. 

psittaci kan andere organen aantasten en leiden tot myocarditis, endocarditis, hepatitis, encefalitis 
of meningitis. Ook renale en neurologische aandoeningen kunnen voorkomen. Als de juiste 
behandeling pas laat wordt toegediend kunnen complicaties optreden, die in erg zeldzame gevallen 
kunnen leiden tot het overlijden van de patiënt. Omgekeerd blijft het een onschuldige ziekte en 
geneest de patiënt snel als hij vroeg de juiste behandeling krijgt. 

Infecties bij mensen worden voornamelijk gelinkt aan papegaaiachtigen en andere 
gezelschaps- of siervogels en aan kweekvogels. Sommige stammen zijn zeer virulent voor de mens 
en de infectie kan dan het resultaat zijn van een zeer korte blootstelling. Intermenselijke 
overdracht werd gesuggereerd maar die lijkt anekdotisch te zijn: die werd enkel vastgesteld bij 
verpleegkundigen die patiënten verzorgden. Psittacose is voornamelijk een beroepsziekte. Ze treft 
vooral mensen uit de pluimveesector (kwekers maar ook personeel van slachthuizen, inseminatie- 
en broedbedrijven, enz.), duivenkwekers, medewerkers van winkels waar exotische vogels en 
gezelschapsvogels verkocht worden, laboratoriumpersoneel en dierenartsen. Bij gebrek aan een 
centralisering van de epidemiologische gegevens en door het feit dat psittacose geen ziekte is die 
verplicht moet worden aangegeven, is de reële incidentie van de ziekte op ons grondgebied 
(publicatie AFSSA - Frankrijk) niet gekend. Toch is de ziekte sinds 1988 opgenomen in de lijst 
van beroepsziekten, wat de volgende cijfers oplevert: in de periode 1990-1999 werden 16 gevallen 
gemeld aan de Mutualité sociale agricole, 526 aan Groupama en 23 aan de ziekteverzekeringen. 
Die gegevens zijn duidelijk onderschat. Enerzijds is psittacose moeilijk te diagnosticeren en 
aangezien ze zich als een griepsyndroom of een aspecifieke atypische pneumonie voordoet, 
worden enkel de duidelijkste gevallen opgespoord en eventueel gesignaleerd. Anderzijds worden 
atypische pneumonieën bij volwassenen behandeld met een combinatie van verschillende 
antibiotica, waaronder tetracyclines die werken tegen chlamydia. 
 
2. Conclusie 
 

Psittacose blijft een onschuldige aandoening als ze correct opgespoord en behandeld 
wordt. Toch blijkt uit de ernstige gevallen die elk jaar worden vastgesteld dat de infecties met C. 

psittaci een niet te verwaarlozen gezondheidsrisico vormen, in eerste instantie voor de mensen uit 
de pluimveesector.  
Gezien het gebrek aan epidemiologische gegevens over aviaire chlamydiose, lijkt het bijgevolg 
belangrijk om onderzoek te doen opdat men een duidelijker beeld zou krijgen van de 
epidemiologische situatie en de waarde van de diagnostische tools en men zo zou kunnen 
uitmaken welke bestrijdingsmaatregelen aangepast zijn aan de verschillende vogelsoorten. Zo lijkt 
een serologische test duidelijk niet aangepast voor de screening van de infectie bij eenden. Verder 
lijkt het noodzakelijk om artsen, dierenartsen en personeel uit de pluimveesector (kwekers, 
transporteurs, slachters) meer informatie te verschaffen over aviaire chlamydiose / psittacose bij de 
mens, om ervoor te zorgen dat patiënten zo snel mogelijk een aangepaste diagnose en behandeling 
kunnen krijgen. Ten slotte lijkt het absoluut noodzakelijk om een inventaris op te maken van de 
verdachte menselijke gevallen opdat men ze op een betrouwbare en nauwkeurige manier zou 
kunnen identificeren en men de dierlijke blootstellingsbronnen zou kunnen bepalen. (Laroucau & 
Guérin, 2006).  

------------------------------------------------------------------------------- 
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4. BEHEERSING VAN DUIVENPOPULATIES 
 

Om de overlast te verminderen kan men verschillende strategieën volgen om de 
duivenpopulaties te beheersen. Die strategieën kunnen in vier grote groepen worden ondergebracht, 
die elk op verschillende factoren inwerken: 
 

- een verplaatsing van de populaties 
- een toename van het sterftecijfer 
- een daling van het geboortecijfer 
- een beperking van de voedingsbronnen. 
 

 

4.1 Verplaatsing van de populaties  
 
De maatregelen die bedoeld zijn om gebouwen en monumenten te beschermen tegen 

bevuiling door duiven bestaan erin duiven te verhinderen om er te gaan zitten, en dus om de 
populaties op een andere plek te laten samentroepen. Verschillende steden (Zagreb, Parijs) hebben 
al met succes afschrikkingssystemen gebruikt om gebouwen te beschermen maar dit had geen 
effect op de omvang van de duivenpopulatie (Magnino et al., 2009). Ook al zijn die maatregelen 
zeer doeltreffend om bepaalde sites te beschermen, het probleem van de uitwerpselen wordt daarbij 
gewoonweg verplaatst naar andere plekken in de stad zonder dat dit een invloed heeft op de grootte 
van de populatie. 

Talrijke privébedrijven stellen een installatie van dergelijke systemen voor, die soms een 
aanzienlijke kost voor de steden met zich meebrengen. 

Als men erin slaagt om de mogelijke nestzones sterk in te perken, zullen de duiven twee 
gedragingen ontwikkelen. Enerzijds zullen ze hoge populatieconcentraties op de nog toegankelijke 
voortplantingsplaatsen dulden en anderzijds zullen ze hun nest ook op ongebruikelijke plekken 
beginnen te maken (in bomen, onder neonbuizen, …) (Haag-Wackernagel, 2002). Men zal dus een 
daling van het geboortecijfer kunnen vaststellen voor een deel van de populatie maar in geen geval 
zal het mogelijk zijn om een duivenpopulatie in de stad te beheersen door enkel die technieken toe 
te passen (Haag-Wackernagel, 2002). 

 
Er zijn verschillende technieken: 
  
- Soms moeten architecturale maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat 

duiven onmogelijk op een bepaalde plek kunnen rusten of een nest bouwen. Brede 
vensterbanken die beschut zijn tegen de wind in combinatie met ramen die niet 
geopend kunnen worden, zijn voor duiven een ideale plek om een nest te bouwen. 

 
 
 
 
 
 
    
   Michaux, 2003 

 

 

 
 

 

 VOOR NA 

Nieuwe helling 
waarop duiven 
niet kunnen gaan 
zitten 
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- Er kunnen tralies worden geplaatst voor alle openingen waar duiven kunnen in 
binnendringen. Dit moet dan op een professionele manier gebeuren, om te vermijden 
dat dieren gewond zouden raken. 

 

 
 
- Er kan spiraaldraad worden geïnstalleerd of er kunnen kabels worden gespannen om 

ervoor te zorgen dat duiven niet kunnen landen op een bepaalde plek. Die systemen 
zijn doeltreffend en houden geen risico’s in voor de vogels. 

 

 
 
- Zo kunnen op uitgelezen plekken ook ijzeren staafjes geïnstalleerd worden die de 

gebouwen op doeltreffende wijze zullen beschermen maar het risico op verwondingen 
is dan wel reëel voor de duiven (Broussois, 2005). 

 

                                                 
 
- Elektromagnetische systemen (geleidraad waardoor elektrische stroom wordt geleid) 

zijn duur maar wel doeltreffend (Broussois, 2005). Ze worden vooral gebruikt op 
geklasseerde gebouwen zoals de Notre Dame de Paris. 

 

  Broussois, 2005 

 

- Daarnaast bestaan nog andere systemen waarvan de doeltreffendheid echter betwist 
wordt. Het gaat om ultrasone installaties, verblindende optische systemen of 
afweermiddelen die werken op basis van geuren.  
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4.2 Toename van het sterftecijfer 
 
4.2.1. Verdelging 
 

Vele steden (Londen, Washington, Dresden) passen het eenvoudige principe van 
“vangen/elimineren” toe maar meerdere studies hebben aangetoond dat die techniek geen invloed 
heeft op de grootte van de populatie op lange termijn (Murton et al., 1972; Haag-Wackernagel, 
1984; Kautz, 1985; Kautz, 1990; Kautz & Malecki, 1990; Sol & Senar, 1995; Schnitzler, 1999; 
Magnino et al., 2009). 

De techniek druist niet alleen in tegen de ethiek van het dierwelzijn maar moet ook 
permanent en op dergelijk grote schaal worden toegepast dat het louter vangen en doden al snel 
gedoemd is om te mislukken (Haag-Wackernagel, 2002). 

  
Bijvoorbeeld:  
- In Manchester werden op 3 jaar tijd 9.000 duiven gedood, waardoor de populatie 

afnam van 2.600 tot 1.300 duiven (Murton et al. 1972). 
- In Barcelona werden op 5 jaar tijd 108.000 duiven gedood, waardoor de populatie 

afnam van 948 duiven/km² tot 940 duiven/km² (Sol&Senar, 1995). 
- De stad Vitry-sur-Seine (Val de Marne) heeft op 20 jaar tijd 15.390 duiven laten 

vangen en doden. Tussen 1986 en 1996 werden de duiven 2 tot 3 maal per jaar 
gevangen en de laatste tien jaar werden ze 5 maal per jaar gevangen. Vandaag kan men 
alleen maar vaststellen dat de duivenpopulatie en de oorzaak van de overlast niet zijn 
gereduceerd en dat niets zelfs wijst op een evolutie in die richting (Dehay, 2008). 

 
Volgens Dehay (2008) zou het mislukken van een programma waarbij gewerkt wordt op basis van 
massale slachting te wijten kunnen zijn aan het feit dat een afname van de dichtheid van een 
duivenpopulatie leidt tot een toename van het geboortecijfer. En als de natuurlijke sterfte afhangt 
van de dichtheid, dan zou een afname van de dichtheid de levensduur van de niet-gedode dieren 
kunnen doen toenemen. De veroorzaakte sterfte zou geen aanvullende, maar een vervangende 
sterfte zijn (Sol et Senar 1992). Het wegnemen van individuen leidt tot een snelle immigratie van 
individuen uit niet-gecontroleerde gebieden (Sol & Senar 1995). Dat versterkt de natuurlijke turn-
over binnen de duivenpopulaties (Lefebvre 1991). Ter herinnering: één koppel duiven kan tot 12 
duivenjongen per jaar hebben. Die hoge fertiliteit gaat gepaard met een lage natuurlijke sterfte van 
gemiddeld 10% (Haag-Wackernagel, 1984). Populaties beheersen door individuen te elimineren 
heeft dus enkel lokale en tijdelijke effecten doordat de subpopulaties aan elkaar gekoppeld zijn: 
duiven van naburige sectoren komen de weggevallen individuen vervangen (Rose et al. 2006b). 
 
 Ondanks de beperkte resultaten wordt het hogere sterftecijfer nog vaak naar voren 
geschoven in steden over de hele wereld. De duiven worden neergeschoten met geweren, gedood 
met vergiftigd aas of gevangen en geëuthanaseerd.    
 
 De geïnventariseerde soorten gif zijn alfachloralose (Murton et al., 1972, Vater, 2000), 
cyanide (Vater, 2000) en strychnine (Haag-Wackernagel, 2002). Daarnaast bestaat er ook 
contactgif (endrine, fenthion) in de vorm van een pasta die op de roesten kan worden aangebracht: 
bij contact met de huid sterft de duif binnen de 24u (Martin & Martin, 1982). 
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 Euthanasie wordt meestal toegepast door CO2-vergiftiging, in kleine hermetische kisten 
die daartoe bestemd zijn.  

 

 
                               Voorbeeld van een CO2-box (http://cousin.pascal1.free.fr/caisson_co2.html) 

 

 In die studies van 1999 en 2000 stelt Vater dat een derde van de steden in Centraal-Europa 
duiven verdelgt en dat geen enkele van die steden afdoende resultaten bereikt, zelfs met massale 
eliminaties (28-45% van de populatie). In Keulen en Nuremberg heeft men beslist om de 
duivenpopulaties niet meer onder controle te proberen krijgen door doding (Haag-Wackernagel, 
2002). 

 
4.2.2. Afschrikking/predatie 

 
Sommige steden zoals Berlijn, Praag en Warschau hebben hun duivenpopulatie trachten te 

beheersen door natuurlijke roofvijanden van de duif in te schakelen, zoals de slechtvalk (falco 

peregrinus) of de havik (accipiter gentilis). Tot op heden bestaat er geen enkel bewijs dat deze 
techniek doeltreffend is. Roofvogels hebben een zeer groot territorium (bv. 3 km² per koppel 
haviken), waardoor er niet voldoende duiven kunnen worden gedood omdat er te weinig roofvogels 
op de oppervlakte van één stad kunnen samenleven (Vater, 2000) en het afschrikeffect niet lijkt te 
werken om de duivenpopulatie op lange termijn weg te jagen. 

Op sommige plaatsen (luchthavens/fabrieken) doet men een beroep op valkeniers om de 
duiven af te schrikken: zij laten hun valken dan regelmatig (1 à 2 keer per week) het gebied 
overvliegen.  

 
Net zoals bij verdelging het geval is, kan men enkel een populatie door afschrikking en/of 

predatie in bedwang houden op voorwaarde dat men de techniek massaal toepast en biedt dit 
bovendien geen perspectief op een stabilisering van de situatie. 
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4.3 Daling van het geboortecijfer 
 
Het voordeel van een daling van het geboortecijfer in een populatie is dat de gesteriliseerde 

individuen aanwezig blijven in de ecologische niche. Er zal dus niet snel een lege plek worden 
gecreëerd. 
 

4.3.1. Chemische castratie  
 
De verspreiding van contraceptief lokaas (pillenzaad) is een methode die a priori niet 

agressief en vrij eenvoudig is. De methode is echter duur, heeft een aantal bijwerkingen en brengt 
bovendien ook ernstige problemen met zich mee, waaronder het feit dat men niet kan controleren of 
die moleculen niet ongewild door andere dieren worden ingeslikt, dat het niet eenvoudig is om de 
opgenomen dosissen onder controle te houden en dat die chemische moleculen het ecosysteem 
vervuilen. Men zou zich namelijk vragen kunnen stellen bij het feit dat men toxische en biologisch 
werkzame stoffen in een stedelijke omgeving achterlaat. Men kan alleen overwegen om die stoffen 
te verspreiden op plekken die daartoe bestemd zijn, zoals in een stadsduiventil, waardoor de 
populatie die vaak naar deze duiventil komt, behandeld kan worden. 

 
Momenteel zijn er geen contraceptieve zaden in België geregistreerd. Die techniek is dus 

verboden. 
 

- Busulfan (1,4-bis-methyl-sulfonyl-oxy-butaan) is een kankerbestrijdende cytostatische 
molecule die in Duitsland als sterilisatiemiddel bij duiven gebruikt is omdat het de 
spermatogenese volledig blokkeert. Eén enkele dosis heeft een verlengde werking van 
6 maanden (Haag-Wackernagel, 2002). Men heeft vastgesteld dat het sterftecijfer onder 
de behandelde individuen en bij de jongen die door die individuen gevoed worden tot 
30% stijgt (Hoerschelmann et al., 1981). Zo was, volgens Heinzelmann et al., de 
afname van de duivenpopulatie in de stad München minder toe te schrijven aan een 
vermindering van de geslachtsklieren door busulfan dan aan de immuunsuppressie die 
bij die individuen was teweeggebracht. Die immuunsuppressie doet de 
gezondheidstoestand van de duiven sterk achteruitgaan (Heinzelmann et al., 1989), 
waardoor men eigenlijk een vergiftigingstechniek toepast en tegelijkertijd het 
gezondheidsrisico doet toenemen. Die molecule wordt nu niet meer gebruikt.  

- Ornitol (20,25-diazacholesterol-dihydrochloride, SC-12937) is een molecule verwant 
aan cholesterol die de synthese van progesteron verhindert, waardoor de vogels 
gedurende verscheidene maanden geen eieren leggen. Murton et al. (1972) bewezen dat 
dit middel enigszins toxisch is voor duiven en toonden ook idiosyncratische reacties 
aan. 

- Nicarbazine (4,4’-dinitrocarbanilide-2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine) is een 
coccidiostaticum voor kippen dat steriliserende eigenschappen maar geen toxische 
effecten heeft. Het moet dagelijks worden ingenomen om doeltreffend te zijn. Die 
effecten zijn gedeeltelijk en snel omkeerbaar. Daarom vindt men het middel niet 
doeltreffend om de voortplanting bij duiven te beheersen (Giunchi et al., 2007). Het 
risico dat het milieu door dit geneesmiddel besmet raakt, is reëel en er wordt dan ook 
aangeraden om het product niet bij regenweer te verspreiden om te vermijden dat het in 
het regenwater terechtkomt. Vogels die dagelijks met dit antiparasiticum behandeld 
worden, zouden geen enkele immuunbescherming tegen coccidiose ontwikkelen en dat 
zou de gezondheidstoestand van de populatie kunnen aantasten. 

- Progesteron is een natuurlijk hormoon met een antigonadotrope werking wanneer het 
in grote dosissen gebruikt wordt (2-10 mg/vogel/dag) (Neubauer, 1994). In Zwitserland 
(Lausanne), Italië (Bolzano) en Frankrijk (Rennes) werd progesteron houdende maïs 
(Ornisteril®) gebruikt. Het progesteron werkt niet lang, moet dagelijks worden 
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toegediend en om een steriliserende werking te hebben moet er dagelijks 30 gr. 
behandelde voeding worden ingenomen. Die experimenten hebben geen bevredigende 
resultaten opgeleverd voor Lausanne (Noetzli, 1991) of Rennes (Schnitzler, 1999). In 
Bolzano werd echter wel een vermindering van de populatie gesignaleerd (Baldaccini 
et al., 1994). 

- Er bestaat nog een contraceptieve pil die samengesteld is uit levonorgestrel en 17-alfa-
ethinylestradiol en ontwikkeld werd aan de universiteit van Hannover (Neubauer, 
1994). Wat zo bijzonder is aan die pil is dat ze traag wordt afgebroken in de maag van 
de duif en dat de werkzame stof continu vrijkomt over een lange periode. Er zijn geen 
resultaten gepubliceerd over die techniek. 

 
Niets bewijst dat de toediening van geneesmiddelen op lange termijn een significant effect 

heeft op de grootte van de populatie. Het voornaamste probleem is dat er voldoende duiven uit de 
populatie op een doeltreffende manier moeten worden behandeld en dat dit soms leidt tot een 
toename van het aantal geboortes bij de niet-behandelde duiven ter compensatie en dat er duiven 
van niet-behandelde populaties immigreren. Verder kan worden gesignaleerd dat de contraceptieve 
stoffen door de dominante individuen worden ingenomen, wat tot een negatieve selectie van die 
individuen leidt (Haag-Wackernagel, 2002). 
 

 
4.3.2. Chirurgische castratie 

 
In België wordt de castratie van vogels niet vermeld in het Koninklijk Besluit van 17 mei 

2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van 
de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort, en is deze praktijk dan ook 
verboden.   

De ingreep bestaat uit het fysiek verwijderen van de voortplantingsorganen van de 
mannelijke en vrouwelijke dieren. De twee testikels en de linker eierstok bevinden zich in de 
buikholte (de rechter eierstok is niet ontwikkeld op volwassen leeftijd) (Dehay, 2008). Vervolgens 
worden de dieren opnieuw vrijgelaten in de stad, waar ze de ecologische niche zullen bewonen 
zonder dat ze zich kunnen voortplanten. Die techniek is erg duur en erg tijdrovend. 

In Frankrijk wordt die praktijk voorgesteld door een bedrijf dat duiven vangt. Als de vogels 
eenmaal gevangen zijn, worden ze geselecteerd op basis van hun goede gezondheid en worden ze 
vervolgens met een intramusculaire injectie van 15 mg ketamine / duif verdoofd (sic. SACPA-stad 
Brussel). Na 15 minuten worden ze op hun rug op een bank gelegd en worden ze, allemaal op een 
rij, met hun twee vleugels vastgemaakt door middel van elastieken. Een specialist maakt een 
insnijding van twee centimeter, een andere persoon verwijdert de eierstok of de testikels (zonder 
ligatuur) en een derde persoon hecht de wonde weer dicht. De duiven kunnen dan gedurende 48u 
onder antibioticadekking herstellen en worden vervolgens weer vrijgelaten (Dehay, 2008). De 
duiven die op die manier gecastreerd zijn, krijgen een ring zodat ze niet opnieuw worden gevangen. 

De doeltreffendheid van die methode moet nog worden aangetoond. Geen enkele manier 
om de modus operandi te controleren of om de dieren na hun vrijlating op te volgen kan immers 
een beeld geven van de impact die deze maatregel heeft, zowel op het overlevingscijfer als op een 
eventuele wijziging van het individuele gedrag, en bijgevolg, op een vermindering van de overlast 
die ze veroorzaken. 

Bovendien houdt deze invasieve, pijnlijke techniek die bij wijze van bandwerk wordt 
toegepast potentieel een groot risico in voor het dierenwelzijn. 
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4.3.3. Eieren onvruchtbaar maken: de contraceptieve stadsduiventil 
 
Als men het geboortecijfer wil doen dalen door eieren onvruchtbaar te maken, moet men 

toegang hebben tot de nesten. En dit kan men alleen maar bereiken door de installatie van 
stadsduiventillen. 

Door stadsduiventillen te bouwen streven de stadsbesturen naar verschillende 
doelstellingen: 

 
- ze trachten de overlast die de duiven op verschillende plekken in de stad veroorzaken te 

beperken door de dieren bij de stadsduiventillen te laten samentroepen en door ze daar 
het hele jaar door elke dag zo lang mogelijk te houden; 

- ze trachten het globale aantal duiven te verminderen door de voortplanting te 
beheersen; 

- ze trachten ervoor te zorgen dat de duiven van de populatie in goede gezondheid 
verkeren (Dehay, 2008) door ze geselecteerde voeding te geven; 

- soms zullen de conflicten met buurtbewoners dankzij de stadsduiventillen verminderen 
en zijn de constructies ook goed voor het imago van het plan ter bestrijding van de 
overlast die door de stadsduiven veroorzaakt wordt. 

 
 
Volgens Dehay  (2008): 
Als men duiventillen plaatst in een stad heeft dit altijd gevolgen voor mens en dier.  
Als men duiven laat samentroepen rond een duiventil, mag dit geen overlast met zich 

meebrengen voor omwonenden maar moeten zij die stadsvogels daardoor juist leren appreciëren. 
Als men bovendien een duiventil plaatst zonder de nest-, rust- en voedplaatsen in de omgeving te 
beperken, zal men in feite de ecologische niche vergroten en zal de duivenpopulatie daardoor 
uitbreiden. Verder dreigen dieren die gehuisvest en a fortiori geboren zijn in een duiventil zich 
anders te gedragen dan dieren die een veel harder bestaan hebben. 

Als men ergens een duiventil wil installeren, moet men dus rekening houden met 
verschillende, o.a. urbanistische, sociale en culturele parameters. Sommige duiventillen worden 
weinig of niet door duiven bezocht omdat de omgeving niet geanalyseerd werd. Voorbeelden 
daarvan zijn drie duiventillen in de stad Tourcoing, die 10 jaar na de ingebruikname nog steeds leeg 
zijn. 
 

Volgens Cousin (2007): 
Er bestaan 2 soorten constructies: 
 
- De duiventil naar Frans model waarbij de nesten zich binnen in een (vaak houten) 

gebouw bevinden en waarin de duiven kunnen communiceren, eten, drinken en 
vliegen, zoals bij traditionele duiventillen het geval is.  

- Het artificiële collectieve duivenhok naar Engels model waarin, in tegenstelling tot de 
Franse constructies, de duiven niet kunnen communiceren, eten, drinken of vliegen. De 
constructie is zo gebouwd dat er een aantal individuele nestkastjes zijn (de opening van 
elk nestkastje leidt naar buiten). De nestkastjes hebben twee openingen: een 
permanente opening naar buiten toe waardoor een koppel duiven in en uit het nest kan 
vliegen en een andere opening naar binnen toe, die gesloten blijft. Het binnenste 
gedeelte is niet toegankelijk voor de duiven en wordt gebruikt om de nesten schoon te 
maken. Men kan erin via een luikgat om de eieren onvruchtbaar te maken of de nesten 
schoon te maken door het afgesloten gedeelte van het nestkastje te openen. 
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         Duiventil in Parijs (Stadhuis van Parijs) 

 

 
Collectief duivenhok in Engeland (PiCAS) 

 
Om het geboortecijfer te doen dalen maakt men de eieren onvruchtbaar door ze te schudden 

of vervangt men ze door nepeieren. Er wordt aangeraden om per koppel jaarlijks één jong te laten 
geboren worden om het koppel aan de duiventil te binden (Cousin, 2007). 

Er bestaat heel wat onenigheid over het voedsel dat eventueel in de duiventil ter 
beschikking wordt gesteld. In het begin zou het nodig zijn om er voedsel te verspreiden om de 
duiven naar de duiventil te lokken en ze aan de plek te binden maar na een korte of langere periode 
(6 maanden volgens Cousin, 2007) moet dit stopgezet worden aangezien een toename van de 
voedselbronnen de uitbreiding van de populatie in de hand werkt.  

Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan om uit te maken of duiventillen een 
doeltreffend middel zijn om het globale aantal duiven in de steden te verminderen en er kan worden 
opgemerkt dat de bouwers van duiventillen en de onderhoudsfirma’s verschillende 
beheersmodellen voorstellen (bv. al dan niet voedsel aanbieden in de duiventillen). Bovendien is de 
opvangcapaciteit van de duiventillen beperkt en als men de populatie wil doen dalen door enkel die 
techniek te gebruiken, kan men ervan uitgaan dat men een groot deel van de eieren onvruchtbaar 
dient te maken, wat de operatie relatief duur maakt.  

Verder kan gemeld worden dat Jacquin et al. in een studie van 2010 hebben aangetoond dat 
vogels waarvan de eieren werden weggenomen kortere legcycli hadden (4 weken) dan 
controlevogels (11 weken), wat doet vermoeden dat de duiven reageren op het wegnemen van de 
eieren door een toename van de voortplantingspogingen. Bovendien wordt de kwaliteit van de 
eieren, die een belangrijk beeld geven van de gezondheidstoestand van de vrouwelijke dieren, 
negatief beïnvloed door het wegnemen van eieren. Dit resultaat doet vermoeden dat een verhoogde 
productie van eieren meer energie vraagt van de (vrouwelijke) dieren en dat hun 
gezondheidstoestand daardoor zou verslechten. Die studie (Jacquin et al., 2010) doet dus vragen 
rijzen over de eventuele gevolgen van dit soort geboorteregeling voor de weerstand tegen 
parasieten en de gezondheidstoestand van de stedelijke vogelpopulaties. 
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4.4 Beperking van de voedingsbronnen  
 
De beschikbaarheid van voedsel is bepalend voor het hele proces van de overleving en 

voortplanting van de duif in de stad. Het beschikbare voedsel is dan ook de voornaamste 
beperkende factor die de grootte van de duivenpopulatie in de stad zal bepalen (Haag-Wackernagel, 
2002). Om te overleven in een stedelijke omgeving moeten dieren dus specifiek aangepast zijn, 
ofwel moeten ze genetisch aangepast zijn ofwel moeten ze zich leren aanpassen. Duiven hebben 
een enorm aanpassingsvermogen waardoor ze met bijna alle situaties kunnen omgaan (nieuwe 
nestplaatsen zoeken, daling van het geboortecijfer, stijging van het sterftecijfer), behalve wanneer 
de voedingsbronnen drastisch beperkt worden. 

Er zijn 3 soorten voedingsbronnen in de steden: 
1. de voederaars (duivenliefhebbers) die de duiven bewust komen voederen 
2. beschikbaar afval (markten, huisvuil, restaurants, …) 
3. professionele voedselverwerking met o.a. graansilo’s, voedseltransporten, enz. 
 
De beschikbare voedingsbronnen op het niveau van een stad verminderen is een complexe 

opgave. Bovendien is het duur en niet zo eenvoudig te organiseren. Toch blijkt het de meest 
doeltreffende manier te zijn om de grootte van een duivenpopulatie te beheersen en hierdoor de 
overlast te verminderen tot op een niveau dat aanvaardbaar is voor de burger (Haag-Wackernagel, 
2002).  

Het feit dat duiven door de mens gevoederd worden is dus een belangrijke factor die ervoor 
zorgt dat duiven niet meer onder druk staan van natuurlijke selectie en dat de populatie verzwakt 
doordat er op een kunstmatige manier een overpopulatie in stand wordt gehouden. Die 
overpopulatie zorgt voor nog meer overlast voor de stad en is nefast voor de gezondheidstoestand 
van de duiven (Haag-Wackernagel, 2002).  

Er moet een verbod op het voederen van duiven worden uitgevaardigd. In de meeste 
Belgische steden is dat verbod al van kracht en worden er hoge boetes opgelegd aan overtreders. 
Toch stelt men vast dat de voederaars soms zodanig gemotiveerd zijn dat ze het verbod sterk in 
vraag stellen en meestal niet naleven (Haag-Wackernagel, 1995). Het publiek moet dus beter 
geïnformeerd worden op dat vlak. 

Verder moeten de meest kritieke plaatsen, zoals markten en plekken waar duiven 
samentroepen, grondig gereinigd worden.  
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Op basis van een enquête die via mail in de meeste grootsteden is gehouden, worden de 

volgende maatregelen in België genomen (2011): 

 

 Stad 1: 

 

- Duiven vangen en heelkundig steriliseren in Frankrijk (gestopt want illegaal) 

- Voederverbod  

 

Stad 2:  

 

- Voederverbod  

- De bewoners aanzetten om nestplaatsen af te sluiten 

- Duiven vangen en euthanaseren 

 

Stad 3: 

 

- Het publiek bewustmaken van de relevantie van het voederverbod (mailing, website, 

folder) 

- Voederverbod  

- Installatie van 2 contraceptieve duiventillen 

- Duiven vangen, verwijderen en in een asiel opvangen  

 

Stad 4: 

 

- Voederverbod  

- Duiven vangen, verwijderen en verkopen 

 

Stad 5: 

 

- Voederverbod  

- Het publiek bewustmaken (nestplaatsen afsluiten) 

- De stad reinigen 

- Duiven vangen 

- Contraceptieve duiventil evalueren (2011) 

 

Stad 6: 

 

- Nestplaatsen lokaliseren en afsluiten 

- Duiven vangen en euthanaseren 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
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5. GEÏNTEGREERD BEHEER 
 
De beschrijving van de verschillende strategieën om duivenpopulaties onder controle te 

houden (Tabel 3) toont aan dat dit zeer complex is en dat de steden een echt beleid rond het beheer 
van stadsfauna moeten voeren. De bedoeling daarvan is duidelijk: men wil bepalen bij welke 
populatiegrootte de overlast tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt en de populatie 
tegelijkertijd binnen een ecosysteem in evenwicht kan worden gehouden. In een evenwichtige 
omgeving leven immers talrijke diersoorten samen en wordt de dichtheid van geen enkel van die 
soorten te hoog. 

 
Sommige activiteiten van de mens verstoren dat evenwicht door bijvoorbeeld grote 

hoeveelheden voedsel ter beschikking te stellen, waardoor bepaalde soorten het makkelijker krijgen 
en zodanig snel gaan uitbreiden dat het problematisch wordt. 
 

PIGEON CONTROL STRATEGY ASSESSMENT 

Increase of mortality 

Killing  
shooting, trapping, poisoning 

not recommended 

no long-lasting effect on population size, high natality and 
immigration allows quick replacement of losses, ethical 

problems (cruelty to animals, starving of nestlings) 

Promotion of enemies  
birds of prey (Falco peregrinus, Accipiter gentilis) 

not recommended 

no effect on population size, recolonisation of birds of 
prey very difficult (large territories) 

Reduction of natality 

Collection of eggs and nestlings 

Surgical sterilisation 

not recommended 

ineffective, compensation by compensatory natality and 
immigration, expensive 

Oral contraceptives 
chemosterilants (Busulfan, Ornitrol, Nicarbazine) 

hormones (Progesterone, Levonorgestrel-ethinylestradiol-
pill) 

not recommended 
expensive, difficult to dose, unpredictable effects on urban 

ecosystems and non-target birds, chemosterilants 
hazardous by their toxicity 

Reduction of food 

removing of food 

feeding prohibition 
public education 

recommended 

removing food is expensive, feeding prohibition is 
difficult to control, public education is the most efficient 

strategy 

 
Tabel 3. Survey and assessment of pigeon control strategies (Haag-Wackernagel, 2002) 

 
Daarom kan men stellen dat een controleprogramma bedoeld zou moeten zijn om de 

bronnen die het belangrijkst zijn voor het voortbestaan van de duif in het ecosysteem, te beperken 
of te elimineren.  

 
De voornaamste beperkende factoren voor duiven in steden zijn het voedsel om te 

overleven, de groei en de voortplanting, maar ook de ruimte die beschikbaar is om zich te voeden, 
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zich voort te planten (nestplaatsen) en te rusten (Haag-Wackernagel, 2002). Andere factoren die 
nefast zijn voor de gezondheidstoestand van de populatie zijn de eventuele aanwezigheid van 
roofvijanden en de concurrentie tussen soorten. 

 
Als men duivenpopulaties op lange termijn wil beheersen, moet men dit op een 

geïntegreerde manier beheren en moet men eerst gedetailleerd onderzoek doen naar de specifieke 
eigenschappen van elke stad. 

 
 In de stad Bazel werd een van de enige gedetailleerde studies gevoerd: 

 
 

Regulation of the street pigeon in Basel (Haag-Wackernagel, D., 1995. Wildlife Soc. Bull. 23 (2), 

256–260 

Bij een telling in 1963 werd in de Zwitserse stad Bazel een populatie van 20.000 duiven geteld. De 

overlast bestond uit schade aan gebouwen, aan monumenten en aan de vegetatie in parken. De 

duiven vertoonden er abnormaal gedrag, dat te wijten was aan een tekort aan vitaminen en 

mineralen. Binnen de duivenpopulatie werden problemen van parasitoses (Argas reflexus) en 

psittacose vastgesteld. 

Vanaf 1961 had het stadsbestuur, dat alle mogelijke middelen kon inzetten, beslist om de 

duivenpopulatie te doen verminderen. In 24 jaar tijd heeft men meer dan 100.000 duiven gedood 

door vallen in te zetten en duiven te vangen. In 1978 werden ook contraceptieve pillen verspreid. 

Die maatregelen hadden geen enkel effect op de grootte van de populatie. 

In 1988 zette de stad een omvangrijk project op ter bestrijding van de duivenpopulatie. Dit 

interdisciplinair project werd gevoerd onder de naam “Pigeon Action” en was een samenwerking 

tussen de universiteit van Bazel, de Zwitserse regering (departement volksgezondheid) en de 

Bazelse “Société pour la Protection des Animaux”.  

In de eerste plaats concludeerde men toen dat het vangen van duiven niet werkt om een 

duivenpopulatie te bestrijden. Het verwijderen/elimineren van duiven doet de populatie tijdelijk 

slinken, waardoor er minder concurrentie bestaat om voedsel en nestplaatsen te bemachtigen. 

Men creëert dus omstandigheden waarin de geëlimineerde duiven snel vervangen worden door 

jonge duiven of door nieuwe duiven die uit omliggende gebieden komen. Op enkele weken tijd is 

de populatie weer hersteld. 

Die resultaten hebben aangetoond dat de populatie alleen maar kan worden ingeperkt als de 

ecologische capaciteit van het ecosysteem wordt verminderd. De bron van het probleem in Bazel 

lag in het feit dat de duiven voortdurend werden gevoederd door een aantal bewoners van de stad 

die zich niet hielden aan het voederverbod dat al sinds 1978 ingevoerd was. De beperkende factor 

was dus dit aanbod van voedsel en niet de sterfte van volwassen vogels. Andere 

omgevingsgebonden factoren als het aantal beschikbare nestplaatsen zouden minder belangrijk 

zijn gezien het grote aanpassingsvermogen van de stadduiven. Als er minder voedsel beschikbaar 

is, leidt dit makkelijk tot een hevigere strijd om voedsel tussen individuen, waardoor minder 

duiven aan voedsel geraken en de voortplantingsgraad daalt. Er zijn dan minder jongen om de 

natuurlijke sterfte van volwassen vogels te compenseren. Na een zekere aanpassingsperiode 
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bereikt de populatie een omvang die bepaald wordt door de hoeveelheid beschikbaar voedsel.   

Op basis van die resultaten heeft de stad Bazel, van 1988 tot 1992, een massale 

informatiecampagne gevoerd om het publiek voorlichting te geven over duiven en over het 

verband tussen het voedsel dat wordt aangeboden en de overpopulatie die daar het gevolg van is. 

De boodschap die men wou meegeven was dat een overpopulatie nefast is voor de 

gezondheidstoestand van de duiven en dus voor hun levensomstandigheden, en dat men beter een 

kleine populatie heeft die in goede gezondheid verkeert. 

Pigeon Action, 1988-1992:  

- Bewustmakingscampagne: “Feeding pigeons is cruelty to animals” op TV, op de 

radio, in de kranten, via affiches en folders (Pigeon Action I). In 1990 werd de 

boodschap aangepast naar aanleiding van een studie over de impact op het publiek: 

“Protection of animals means: Do not feed pigeons! An action of the Society for the 

Protection of Animals of Basel” (Pigeon Action II). 

 

- Eliminatie van de zwakste duiven teneinde de grootte van de populatie snel aan te 

passen aan het verminderde voedselaanbod. Zo werden er 1297 duiven in 1988, 1869 

duiven in 1989, 1614 duiven in 1990 en 2099 duiven in 1992 geëlimineerd. De 

bedoeling daarvan was om de natuurlijke selectie te versnellen en om de zwakke en/of 

uitgehongerde dieren aan het oog van het soms sceptische publiek te onttrekken. 

- De “voederaars” een alternatief bieden door stadsduiventillen te installeren en ze op 

duidelijk afgebakende plekken dichtbij die duiventillen de duiven toch te laten 

voederen. Die 9 kunstmatige duivenhokken met 300 plaatsen werden wekelijks bezocht 

en gereinigd en de eieren die tijdens de week waren gelegd, werden weggehaald. In 

1992 werden 1.570 eieren per jaar weggehaald en door nepeieren vervangen. Die 

duiventillen werden ook elke week gereinigd (1050 kg uitwerpselen in 1992) en er 

werden ook voedingssupplementen (vitaminen en mineralen) verschaft, maar geen 

echt voedsel. De volgende boodschap werd verspreid: “Pigeon feeding is desired in 

this area! We wish to conserve a small but healthy pigeon population. We practice 

birth control among the marked individuals (footring). These pigeons live in a clean 



  
 

26 

loft and receive optimal care by a pigeon keeper. Please help us by feeding pigeons 

here only. Your Society for the Protection of Animals of Basel”. 

De duivenpopulatie werd tijdens de studie gecontroleerd door 3 systemen: 

- 13 representatieve sites waar duiven samentroepten werden geobserveerd en het 

aantal duiven werd er elke week, op dezelfde dag en hetzelfde uur geteld. 

- Evaluatie van de bewustmakingscampagne om de gewoontes van het publiek te 

beïnvloeden. Analyse van de pers (artikels en brieven van lezers) en van de oproepen 

naar de dierenrechtenorganisatie. 

- Analyse van de economische gevolgen door de schade aan gebouwen, monumenten en 

openbare parken te becijferen. 

Dit leverde de volgende resultaten op: 

- Het aantal duiven was op 50 maanden met 50% gedaald: de geschatte populatie 

daalde van 20.000 naar 10.000 duiven gemiddeld op jaarbasis, met 

seizoensschommelingen (stijging in de zomer en daling in de winter). 

 

- De kosten van de stad voor de reiniging / het onderhoud van de gebouwen, 

monumenten en stadparken daalden met 50%. 

- Een groot deel van de publieke opinie had de boodschap goed begrepen: duiven 

voederen is schadelijk voor de duiven. 

 
 
Dit voorbeeld dient nu als referentie voor het geïntegreerde beheer van duivenpopulaties 

waarbij de populatie beheerst wordt door verschillende maatregelen toe te passen nadat eerst een 
objectieve en gedetailleerde studie over de specifieke eigenschappen van de stad is verricht. 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
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6. CONCLUSIE 
 
Een doordacht beheer van vogelpopulaties vereist een globale visie waarbij tegelijkertijd 

rekening wordt gehouden met milieuoverwegingen, maatschappelijke elementen en ruimtelijke 

ordening. Het beheer moet dus absoluut geïntegreerd worden in elke discussie over het stadsbeleid. 

Het in stand houden van een duivenpopulatie is meer dan een bron van vreugde voor de enen en 

een bron van ergernis voor de anderen. Het is een schakel van de ecologische ketting die 

noodzakelijk is voor het evenwicht tussen alle andere soorten uit de omgeving. (www.AERHO) 
 
Het probleem is dus niet de aanwezigheid van een soort maar wel de dichtheid en/of de 

concentratie ervan (Meinig et Boye 2001). Die stelling is volledig van toepassing op stadduiven. 
Maatregelen om de populatie te elimineren zijn niet wenselijk, noch voor het dierenwelzijn, noch 
voor de kosten die ze met zich meebrengen voor de stad. Die maatregelen zijn trouwens helemaal 
niet doeltreffend. 

 
Alvorens om het even welke maatregel te treffen, zou de stad dan ook een studie moeten 

voeren naar de specifieke eigenschappen van de stad en zou de bestrijding van de overlast die door 
de duiven veroorzaakt wordt, moeten worden aangepakt volgens de IPM-principes (Integrated Pest 
Management). In dit geval betekent dit dat de aanpak: 
 

- ecologisch (populatiedynamiek - capaciteit van de omgeving) 
- geïntegreerd (combinatie van verschillende methoden) 
- selectief (ongewenste gevolgen voor andere soorten) 
- economisch duurzaam (meer baten dan kosten) 
- duurzaam (lange termijn) 
- technisch haalbaar (bruikbare technologie) 
- ethisch verantwoord (dierenwelzijn) 
- en goedgekeurd (aanvaard door de bevolking) moet zijn. 

 
Elk geval zal specifiek zijn maar toch kan men een algemene strategie naar voren schuiven 

die uit verscheidene opeenvolgende stappen zal bestaan: 
 

1. Oprichting van een studiecel binnen de gemeente. In die voorafgaande studie 
wordt de objectieve overlast vastgesteld en wordt er met de burger 
gecommuniceerd. 

2. Voor bepaalde plekken zullen rechtstreeks specifieke maatregelen moeten 
worden getroffen, bv. om de populaties te verplaatsen (punt 4.1). We denken 
daarbij aan de monumenten en gebouwen waar duiven gaan rusten of nesten 
bouwen maar ook aan de directe omgeving van luchthavens, leegstaande 
gebouwen of bruggen. Ook bij de ruimtelijke ordening kan men preventieve 
maatregelen nemen om nestbouw tegen te gaan.   

3. Een beperking van de beschikbare voedingsbronnen (voederaars, strategische 
plaatsen, …). 

4. De installatie van contraceptieve duiventillen lijkt voor vele steden een passende 
maatregel te zijn. Hiermee kan men enerzijds een deel van de populatie 
steriliseren door de eieren weg te nemen en kan men anderzijds een relatie 
tussen de voederaars en de duiven behouden. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
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